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Resumo —

Este artigo compara os imaginários femininos presentes na literatura e na mídia impressa em dois momentos da sociedade bra-
sileira: as décadas de 1950, século passado, e de 2000, século XXI. A obra Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado - publicada
em 1958 -, e as capas da revista Nova, 2a. semestre de 2007 - compõem o corpus. Para estabelecer a comparação, identificamos,
nas representações de corpo feminino, traços do imaginário nos dois períodos mencionados. Quanto ao referencial teórico,
destacamos a Análise de Discurso de linha francesa e os estudos sobre a representação do corpo.

Palavras-chave: corpo feminino, imaginário, mídia impressa, literatura.

Abstract —

The present compares the feminine imaginaries present in literature and in printed media in the decades of 1950 and of the
year 2000. The novel, Gabriela, Cravo e Canela [Gabriela, Clove and Cinnamon] by Jorge Amado - published in 1958 -, and
the caveis of the editions of the magazine Nova - second semester of 2007 - compose the corpus to be investigated. We shall
identify features of the imaginary we referred to in the mentioned periods. As to the theoretical referential on which our
investigation is based, we point out the discourse analysis of French tendency and the studies of the body's representation.

Key words: female body, imaginary, 'printed media, literature.

Resumen -

Este artículo compara los imaginários femeninos en Ia literatura y en los medios impresos en dos momentos de Ia sociedad
bmsileña: Ias décadas de 1950, siglo pasado, y de 2000, siglo XXI. La novela Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado
-publicada en 1958 -, y las tapas de Ia revista Nova, 2° semestre de 2007 - componen el corpus que se investigará.
Identificamos, en Ias representaciones del cuerpo femenino, rasgos del imaginário en los dos períodos mencionados. Cuánto
al referencial teórico, señalamos el análisis del discurso de línea francesa.

Palabras clave: cuerpo femenino, imaginário, médios impresos, literatura.



Introdução

R etirante do sertão assolado pela
seca nos idos de 1925, mulata, cor
de canela, cheiro de cravo. Deixe-

mos que Jorge Amado nos apresente Ga-
briela: "Seu andar de dança, seus quadris
marinheiros" (p.157). "Seu rosto sorrindo,
seus pés andarilhos, suas coxas morenas,
os seios erguidos, o ventre noturno, seu
perfume de cravo, sua cor de canela"
(p.187). "... à noite estava sempre fresca e
descansada, úmida de desejo (...), jamais
farta, sonolenta ou saciada" (p. 166). "E
como viver sem ela, sem seu sorriso tímido
e claro [...), seu calor, seu abandono, sua
voz (...), o morrer noturno nos seus braços,
aquele calor do seio, fogueira de pernas,

como?" (p. 188).
Mulher contemporânea

e emancipada economica-
mente. Deixemos que as
chamadas de capa da Revista
Nova expressem que corpo
chama a atenção nesse início
de século: "Receitas para
espantar o cansaço e ficar bo-
nita" (agosto/07). "Especial
verão: celebre suas curvas.
Este vai ser o verão da sua
vida! NOVA sabe disso e de-
senvolveu um programa sob

medida para você." (outubro/07). "Show
de barriga. Nada do que você já fez para
conquistar um abdômen liso se compara ao
nosso plano antipochete" (novembro/07).
"Dieta S.O.S. barriga chapada. Montamos
um cardápio para você desfilar no verão
com um abdômen sequinho. Confira e
comece já!" (dezembro 2007).

Gabriela, Cravo e Canela e a mulher
da Revista Nova em 2007 representam
dois momentos da sociedade brasileira.
Dois imaginários de corpo. A primeira,
personagem de um romance que vendera,
nos nove meses subseqüentes à publicação
em 1958, 70 mil exemplares (Coutinho:
1959), feito sem precedentes no comércio

livreiro do Brasil, e que rendera cinco
prêmios literários a seu autor (Rubim &
Carneiro: 2002). A segunda, representação
ideal do segmento de mercado feminino
de revistas, alcança hoje a tiragem de
244.000 exemplares/ mês, com distribui-
ção nacional, dirigida a mulheres entre 20
e 49 anos, das classes A e B (75%), que
além de ser mãe e esposa, busca uma car-
reira profissional sólida. O total de leitoras
de cada edição é de 1.043.000, segundo
dados do IVC (Instituto de Verificador de
Circulação) em dezembro de 2007.

À parte dos resultados mercadológi-
cos, interessa-nos, nos limites deste artigo,
comparar os imaginários de mulher do
campo literário na década de 1950 e o do
campo midiático na contemporaneidade.
Gabriela inscreve-se num grupo seleto de
mulatas, heroínas de romances brasilei-
ros, como Rita Baiana, personagem de O
Cortiço, de Aluísio de Azevedo, publicada
em 1890, e Escrava Isaura, de Bernardo
Guimarães, escrita em 1865, que têm suas
aventuras narradas por vozes masculinas.
Por sua vez, a mulher da Revista Nova,
também não tem voz, na medida em que
outros falam por ela (raros são os momen-
tos em que a mulher/leitora de Nova toma
a palavra para falar de si).

De que lugar fala a voz que narra a his-
tória de Gabriela, seus desejos e suas aven-
turas? E as muitas vozes que enunciam
os desejos, os sentimentos e os ideais da
mulher representada na referida revista.
De que lugar falam esses enunciadores? O
que a memória social permite vislumbrar
do(s) imaginário(s) de mulher brasileira
nos dois momentos históricos acima
mencionados? Desenvolveremos a análise
comparativa a partir dos aspectos físicos
representados na literatura e na mídia:

'Artigo apresentado nas VIII Jornadas Andinas de Lite-
ratura Latinoamerícana: "latinoamericanismo e globali-
zación" (JALLA), realizado pela Universidade do Chile,
em agosto de 2008.
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da obra de Jorge Amado, estudaremos as
descrições do personagem Gabriela e, das
capas da revista Nova, as representações
de corpo e as chamadas de artigos. Delimi-
tamos nosso foco de análise nos atributos
femininos de ordem física e psíquica, a fim
de que seja possível estabelecer as perma-
nências e os deslocamentos no imaginário
de mulher dos períodos estudados.

Imaginários: Gabriela
e outros modos de ser
Gabriela

Considerando imaginário como um
conjunto de elementos da cultura, uma
espécie de depósito de idéias e imagens
atemporais - em condições de emergir e
submergir conforme circunstâncias sociais
-, que fazem parte da memória social e que
tomam forma nas mais diversas formações
discursivas numa sociedade (Orlandi: 2004
e 2005), podemos analisar as representa-
ções de mulher presentes nos discursos li-
terário e midiático, que compõem o corpus
desse estudo, como enunciações coletivas
e, desta forma, operadores culturais de
circulação e de atualização de certas idéias
ou imagens sociais.

A memória social é forjada no âmbito
do discurso que é produzido a partir de
dois processos (fundamentais quando
pensamos a linguagem): o parafrásico e
o polissêmico. Conforme Orlandi (1993:
20), o primeiro "permite a produção de
mesmo sentido sob várias de suas formas
(matriz de linguagem)" e o segundo "é
responsável pelo fato de que são sempre
possíveis sentidos diferentes, múltiplos
(fonte de linguagem)".

Essa tensão entre o mesmo e o dife-
rente pode ser percebida "no conflito
entre o garantido, o institucionalizado, o
legitimado, e aquilo que, no domínio do
múltiplo, tem de se garantir, se legitimar,
se institucionalizar" (Orlandi: 1993: 20).
Assim, a sedimentação e institucionaliza-
ção de sentidos encontram-se sempre em

tensão com o contexto histórico-social que
possibilita a criação de novas formas e no-
vos sentidos. Ou seja, possibilita rupturas
e deslocamentos de sentido em relação ao
dizível - ao cristalizado.

Nessa perspectiva, podemos entender
por que os discursos literário e midiático
permitem-nos investigar quais sentidos
permanecem e quais sofreram desloca-
mentos no imaginário de mulher nos dois
diferentes contextos históricos da socie-
dade brasileira. Tanto a literatura quanto
a mídia são aqui considerados como
documentos que registram enunciações
coletivas dos valores, das aspirações e dos
modos de ser de cada época.

1. Gabriela: mulher idealizada da
literatura

A personagem de Jorge Amado apre-
senta traços comuns a outras heroínas
mulatas que a antecedem: a beleza física,
a sensualidade, a não aceitação de normas
sociais que aprisionem seus sentimentos
e vontades, o jeito meigo e gentil de ser,
por exemplo. A memória literária traduz,
aqui, a memória social que tem na figura
da mulata um elemento significativo da
cultura brasileira. Mariza Corrêa, ao tratar
da invenção da mulata, afirma que ela (a
mulata) se "transformou em objeto social,
símbolo de uma sociedade (que se quer)
mestiça" (1996: 251), e que é geralmente
descrita por meio de associações a ervas e
especiarias, além de sensações corporais.
Assim é Gabriela: tem cheiro de cravo e cor
de canela, e também "um calor que vinha
do corpo" (p. 145) e "aquele fogo de amor
a consumi-la no leito" (p. 165).

Ainda segundo a referida autora, a mu-
lata permanece, paradoxalmente, fora da
ordem social e Gabriela parece reafirmar
esse traço, na medida em que se mantém
distante dos modos e costumes do mundo

burguês ou não se julga merecedora de
pertencer a tal mundo: "Seu Nacib era
para casar com moça distinta, toda nos

trinques, calçando sapato, meia de seda,



usando perfume. Moça donzela, sem vício
de homem. Gabriela servia para cozinhar,
a casa arrumar, a roupa lavar, com homem
deitar" (p.183). Note-se a distinção: "moça
para casar" e "moça para deitar". Gabriela
é um ideal tipo de mulher que nada pede,
e está sempre pronta para responder aos
desejos dos homens.

No rol das virtudes de Gabriela, (...) conta-
vam-se o amor ao trabalho e o senso de eco-
nomia. Como arranjava tempo e forças para
lavar a roupa, arrumar a casa — tão limpa
nunca estivera! -, cozinhar os tabuleiros
para o bar, almoço e jantar para Nacib? Sem
falar que à noite estava fresca e descansada,
úmida de desejo, não se dando apenas mas
tomando dele, jamais farta, sonolenta ou
saciada. Parecia adivinhar os pensamentos

de Nacib, adiantava-se à suas
vontades, reservava-lhe surpre-
sas, (p.166).

Um narrador onisciente
conta a história de Gabriela
numa perspectiva mascu-
lina. Os valores patriarcais
da sociedade brasileira,
mais especificamente dos
coronéis do cacau, estão
aí representados. Há lugar
definido para as mulheres: o
casamento e a maternidade
para as brancas e de "boa
família" e o concubinato

para as mestiças ou "perdidas". Ambas, as
de família e as perdidas, assujeitadas ao
homem, seja marido ou provedor, deven-
do-lhe obediência incondicional.

Trata-se de uma sociedade polarizada
entre homem e mulher, num formato
binário que determina valores e modelos
de corpo sexuado, criando "paradigmas
físicos, morais, mentais cujas associações
tendem a homogeneizar o 'ser mulher',
desenhando em múltiplos registros o
perfil da 'verdadeira mulher'" (Swain:
2001: 12). Escrita no final da década
de 1950, mas ambientada na Ilhéus de
1925, que vislumbra e deseja o progres-
so, embora os acontecimentos da trama

literária revelern-na presa ao passado,
conforme reclamam vários personagens.
A história de Gabriela faz emergir em
meados do século XX, no momento em
que o país se abre para a industrialização
e para o consumo, um imaginário de
mulher que representa o Brasil do século
XIX. Parece uma narrativa de retorno ao
passado, que caminha na contra-mão dos
acontecimentos históricos, mas encontra
acolhida junto ao público-leitor: força
do imaginário? Machismo da sociedade
brasileira? Maestria do escritor?

Assim, os valores de uma sociedade
machista ambientam o enredo e a perso-
nagem ganha sentidos na historicidade do
texto e não na sua estrita relação com a his-
tória do Brasil, embora existam relações
entre "a história lá fora e a historicidade
do texto" (Orlandi: 2004: 55).

Gabriela, sempre no âmbito do espon-
tâneo e do casual, revela-se não norma-
tizada pela vida burguesa: faz o que seu
corpo deseja no momento em que deseja;
entrega-se ao prazer do amor livremente
sem preocupações morais; parece ter uma
natureza "selvagem" - na concepção do
"bom selvagem" --, ainda não "civilizada"
e, portanto, alheia às disciplinas e conven-
ções da vida em sociedade. As tentativas
de educá-la para o casamento resultaram
em tristeza e fracasso, pois "civilizar"
Gabriela significaria eliminar ou matar o
que a caracteriza.

Quanto aos atributos físicos de Ga-
briela, deles sabemos predominantemen-
te por meio do olhar dos personagens
masculinos: "corpo moreno" (2008:
164); "andar de dança" e "quadris mari-
nheiros" (2008: 175); "enxutas nádegas,
duros seios" (2008: 226); "cor queimada
de canela" e "perfume de cravo" (2008:
187). Tais atributos físicos estão quase
sempre acompanhados dos psicológicos:
"riso tímido e claro" (2008: 187); "amor
ao trabalho e senso de economia" (2008:
184); "sempre fresca e descansada, úmida
de desejo" (2008:185). A sensualidade de



Gabriela é associada à inocência, como
se fosse algo espontâneo, algo inerente a
sua natureza: "... ela parecia uma criança,
as coxas e os seios à mostra como se não
visse mal naquilo, como se nada soubesse
daquelas coisas, fosse toda inocência"
(2008: 164).

Esse modo inocente ou ingênuo de ser
é observado quando o narrador dá voz à
personagem e deixa que ela pondere sobre
seus quereres:

"Estava contente com o que possuia, os
vestidos de chita, as chinelas, os brincos,
o broche, uma pulseira, dos sapatos não
gostava, apertavam-lhe os pés. Contente
com o quintal, a cozinha e seu fogão, o
quartinho onde dormia (...). Contente com
seu Nacif. Era bom dormir com ele (...) era
bom dormir com homem, mas não homem
velho por casa e comida, vestido e sapato.
Com homem moço, dormir por dormir..."
(2008: 203-204).

Ou ainda:

"Tão bom ir ao bar, passar entre os ho-
mens. A vida era boa, bastava viver. Quen-
tar-se ao sol, tomar banho frio. Mastigar
as goiabas, comer manga espada, pimenta
morder. Nas ruas andar, cantigas cantar,
com um moço dormir. Com outro moço
sonhar" ( 2008: 226).

A despeito do modo despreocupado
de viver e da beleza física, Gabriela é,
conforme os valores da sociedade de
Ilhéus, "cozinheira, mulata, sem família,
sem cabaço, encontrada no 'mercado dos
escravos'" (2008: 223). A julgar pelos atri-
butos relacionados, podemos vislumbrar
os espaços identificados com a mulher
nessa narrativa literária: a casa, a família e
o corpo. Note-se que, no caso de Gabriela,
nem esses espaços estão conquistados:
ela não tem família, perdera os pais na
infância e vivera com um falecido tio
que explorava seus favores sexuais; ela
não tem casa - cuida da casa de Nacif e
dorme num quartinho no quintal; somente
o corpo parece conferir-lhe algum poder
na sociedade de Ilhéus, entretanto ela,
ainda que goste de saber-se cobiçada pe-

los homens ricos, está à mercê do desejo
masculino. Consideramos que Gabriela
tem um pseudo poder sobre os homens,
ela pode ou não corresponder aos seus
desejos, pode dizer não para seus convites
de concubinato porque está sob a proteção
de um homem, Nacif.

Relembremos que Gabriela é mulata,
pobre e bonita, portanto, numa sociedade
patriarcal como a de Ilhéus, tem todas as
condições para ser "moça de coronel" e ter
casa montada. Em outros termos, Gabriela
tem apenas a força física e a beleza do cor-
po mulato para "ganhar a vida". Trata-se
de uma idealização da mulher brasileira
que vive em condição de miséria, explo-
ração sexual e desqualificação social. Um
preconceito às avessas: como se Gabriela,
em função da beleza e da sensualidade,
ganhasse alguma concessão social.

Distante dos acontecimentos e das
transformações dos valores e costumes dos
anos 1950 - momento histórico vivido por
Jorge Amado e não por seu personagem,
Gabriela pertence a outro tempo e não
convive com os impactos da acelerada
industrialização dos bens de consumo,
quando o discurso publicitário voltado
ao corpo começou a ganhar "forma" nas
revistas femininas.

2. Mulher da Revista Nova:
modelo divulgado pela mídia

Denise Bernuzzi de Sant 'Anna
(2005:130), em seu livro Políticas do Cor-
po, retrata as transformações da sociedade
brasileira, que desperta para o consumo
massivo e para novas concepções de be-
leza e cuidado com o corpo em meados
do século XX.

Na verdade, os anos 50, sobretudo a década
seguinte, representam uma época de trans-
formações aceleradas para a história do
embelezamento no Brasil: modernização
das técnicas de produção de perfumes e
cosméticos, ampliação do mercado de pro-
dutos industrializados ligados ao conforto
e aos cuidados corporais, a batalha da be-
leza pretende ser, mais do que nunca, uma



luta pessoal e cotidiana, que diz respeito
não apenas às mulheres da elite, mas tam-
bém às funcionárias públicas, secretárias,
professoras e donas de casa.

Naomi Wolf, em O Mito da Beleza
(1992), observa a ênfase dada ao tema da
beleza nas revistas femininas dos anos
1970: as matérias que tematizam o corpo
substituem aquelas que, em décadas
anteriores, tematizavam os afazeres do-
mésticos, os cuidados com os filhos e as
vestimentas.

Ainda conforme Sant'Anna (2005:
135-136), as revistas femininas da década
de 1970 denunciam que o corpo se trans-
forma no único guia e na principal finali-
dade do processo embelezador da mulher.

As imagens de corpo, na
publicidade e nos matérias
de moda, por exemplo,
retratam corpos magros e
bronzeados, exibindo mini-
saias e biquínis.

... o embelezamento representa
mais do que acabar com a feiúra,
se ele integra a esta promessa de
fazer a mulher se encontrar com
ela mesma, resistir à compra dos
cosméticos ou, ainda, às aulas
de ginástica, aos regimes, às
cirurgias ,etc, significa, sobre-
tudo, resistir a proporcionar
para si mesma um prazer su-

plementar. E muitas vezes, uma renúncia
representa uma experiência intolerável.

A Revista Nova, em circulação a partir
de setembro de 1973, contribuiu de forma
significativa para a formação do imaginá-
rio contemporâneo de corpo feminino no
Brasil. O título da revista - Nova - nos
remete à idéia de "transformação", "mu-
dança", "renovação", aspecto evidente
desde suas primeiras edições. Trata-se
de um manual de (re) decodificação fe-
minina, que contém receitas para que as
mulheres conquistem um corpo perfeito
ou "a juventude eterna". Mantendo a li-
nha editorial de grande parte das revistas
femininas, desde meados do século XX,

que, ao tratar dos gêneros, enunciavam ser
importante para a mulher saber agradar e
conquistar ao homem, além de arrumar
a casa, cuidar dos filhos e ser bonita, a
revista NOVA se apresenta como um
arauto dos novos tempos, reafirmando as
atribuições da mulher e apregoando outras
tantas. Assim, no seu ideário, caberia às
mulheres adaptar-se às transformações
da sociedade atual, acrescentando novas
tarefas àquelas já a elas consagradas.

Hoje, a cada edição mensal, a revista
propõe uma metamorfose ou uma nova
técnica de aprimoramento do corpo em
suas capas, que apresentam as curvas in-
sinuantes dos corpos de belas mulheres: si-
lhuetas com medidas perfeitas, rostos bem
maquiados, sorrisos brilhantes e trajando
vestidos especiais, sempre com decotes,
fendas, transparências etc. que revelam
partes do corpo, como os seios, a barriga
e as coxas. Quanto aos atributos físicos,
identificamos a presença de modelos com
cabelos castanhos e loiros, compridos e
lisos ou ligeiramente ondulados, pele mo-
rena clara ou branca, seios fartos à mostra
e coxas firmes. Há um enquadramento do
corpo que privilegia a barriga e os seios
em detrimento das nádegas e das coxas.
As pernas estão ocultas em todas as capas
estudadas. Destaque-se que há deslocamen-
tos quanto às partes do corpo feminino em
evidência em cada época estudada: na obra
literária há recorrentes observações a res-
peito das pernas de Gabriela e das demais
personagens, por sua vez não há sequer
uma menção a respeito da barriga.

Já em relação aos atributos psicológi-
cos, as chamadas de artigos trazem termos
como "poderosa", "sexy", "incansável".
Para além dos termos expressos nas re-
feridas chamadas, podemos inferir que
a mulher da Revista Nova é incansável,
disciplinada e preocupada com a saúde
e a beleza do corpo, bem como com o
desempenho profissional e sexual.

As fotos de capa sugerem tratar-se
de mulheres ativas profissionalmente,
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inseridas o mundo do consumo, da moda
e do cuidado do corpo, distante da doce
e meiga figura da mãe, responsável pelo
lar e devotada aos filhos. Encontramos
uma mulher que representa a união entre
o sexo e a beleza. Algumas das chamadas
de capa no período estudado evidenciam
essa afirmação: "A técnica dos 12 minutos.
Da primeira lambida ao último suspiro.
Você nunca teve um orgasmo igual".
(agosto/07); "10 desejos femininos, des-
carados, safados, imorais. Nós ensinamos
seu querido a realizar", (setembro/07); "O
ponto C. O abençoado entre as mulheres,
Dr. lan, responde na lata as mais cabeludas
dúvidas masculinas sobre o clitóris" (ou-
tubro/07). Ou ainda: "Faça uma plástica
na auto-estima e nunca mais se sinta por
baixo" (julho/07). "Receitas para espan-
tar o cansaço e ficar bonita" (agosto/07).
"Outra face da ioga. Sabe da última para
combater ruguinhas? Exercícios de ioga
facial" (setembro/07).

Nota-se o discurso normatizador, que
ensina a mulher como alcançar um corpo
perfeito e sucesso na vida profissional e
afetiva, atualizando e re-significando aque-
le imaginário representado por Gabriela:
cabelos encaracolados, ancas e rebolado em
evidência. As fotos de capa trazem celebri-
dades, que povoam novelas e programas de
televisão e que servem de ilustração para as
noções disciplinares apresentadas: cabelos
lisos, corpos magros, construídos pelos tra-
tamentos de beleza, pela academia ou por
intervenções cirúrgicas, roupas que deixam
ver a silhueta ultra-medida, acessórios
brilhantes e tecidos coloridos compõem o
visual de uma mulher disciplinada. Nesse
sentido, vale a reflexão de Nízia Villaça
(2007:76): "A disciplina da malhação con-
temporânea por um corpo perfeito tem sido
assim analisada nas suas articulações como
bulimia e anorexia, apontando a morte do
corpo por meio de instrumentos sutis".

Em consonância com as considerações
de Villaça, Hoff em estudo a respeito
do imaginário de corpo na publicidade

brasileira chama a atenção para a ênfase
atribuída às modificações do corpo na
contemporaneidade:

...observa-se uma tendência de promo-
ver modificações no corpo: desde as que
implicam intervenções sutis, obtidas em
longo prazo com a utilização de cosméti-
cos e prática de ginástica; passando pelas
permanentes como o bodybuilding, a
tatuagem e o piercing; (...) até as radicais,
como cirurgias que promovem interven-
ções profundas e irreversíveis. (...) Há
uma desqualificação do corpo 'natural'
que fundamenta a necessidade de modi-
ficá-lo, numa tentativa de reconstruí-lo.
(2005: 25)

Além das medidas do corpo, há também
metas de desempenho sexual, financeiro e
profissional que norteiam as noções de su-
cesso e de felicidade: destacamos aqui uma
racionalização e intensificação do controle
do corpo, evidentes na ênfase dada à sexua-
lidade, à saúde e à produtividade, além das
muitas referências às intervenções como as
dietas e os exercícios.

A ênfase nos cuidados do corpo sugere
o consumo simbólico de um modelo de
corpo que, para ser alcançado, requer
significativo investimento financeiro.
Lembremos o que afirma Mirian Golden-
berg (2007: 29), antropóloga brasileira e
estudiosa dos significados do corpo:

Determinado modelo de corpo, no Brasil
de hoje, é um valor, um corpo distintivo,
um corpo aprisionado e domesticado para
atingir a "boa forma", um corpo que dis-
tingue como superior àquele que o possui,
um corpo conquistado por meio de muito
investimento financeiro, trabalho e sacri-
fício. No Brasil, o corpo é uma riqueza,
talvez a mais desejada pelos indivíduos
das camadas médias e também das cama-
das pobres, que percebem "o corpo" como
um veículo fundamental de ascensão
social e, também, um importante capital
no mercado de trabalho, no mercado de
casamento e no mercado sexual.

As muitas vozes que falam na revista
ganham valor de voz de autoridade que

aponta o dever-ser. Desta forma, a mulher
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da Revista Nova é instada a se preocupar
com o corpo, que deve ser saudável e
belo para seduzir e agradar o parceiro
no relacionamento afetivo. Vale citar as
conclusões a que chega Pedro Calabrez
Furtado em sua pesquisa a respeito dos
discursos da referida revista: "buscar e
conquistar um relacionamento estável
e saudável (um grande amor) é uma
diretriz para a qual praticamente todos
os discursos da revista apontam - salvo
no que se refere à questão profissional"
(2009: 123) e "a centralidade da busca
pelo relacionamento afetivo com homens
aponta para um telos, uma finalidade últi-
ma na conduta feminina, que se configura
como uma dependência (...) dos homens"
(2009: 97).

Sempre Gabriela?

Gabriela mantém-se como represen-
tação da mulher brasileira, modificada,
re-significada, mas ainda Gabriela. Na
edição de número de 396 (setembro/06),
há uma referência explícita a ela: "Raica
diamante e canela. Ela trocou Niterói por
Paris e Nova York, mas não perdeu o jeito
brejeiro". A modelo morena, cabelos lisos,
corpo ultra-medido, encontra lugar nas
passarelas internacionais. Na contempora-
neidade, surge outro corpo cor de canela,
sem perder o "jeito brejeiro".

O quadro abaixo permite uma com-
paração dos aspectos mais evidentes na
representação de Gabriela e da mulher da
Revista Nova:

Representação da mulher nos dois períodos estudados



O imaginário de mulher contemporâ-
nea apresentado nas capas da Revista Nova
tem heranças daquele representado por
Gabriela. Há permanências e modificações
a se considerar. Diferem os imaginários
em relação aos padrões de beleza e aos
cuidados com o corpo: Gabriela tem um
corpo; já as mulheres de Nova produzem
seus corpos, fazendo dietas, malhando,
submetendo-se a intervenções cosméticas
ou cirúrgicas para alcançar as medidas
preconizadas. Diferem também quanto à
atitude frente ao mercado de trabalho: as
mulheres da atualidade assemelham-se à
Malvina, uma personagem do romance de
Jorge Amado, jovem muito à frente do seu
tempo e que, embora rica e filha de um
dos coronéis de Ilhéus, mostra-se afeita a
discussões de temas sociais e toma atitudes
consideradas inadequadas para mulheres
de família, preconizando a emancipação fe-
minina. Malvina escolhe seu destino, numa
aproximação com a mulher de Nova.

A Gabriela da literatura é descrita
como provocante e não normatizada: é
amante pelo prazer e não por interesses
econômicos, sociais ou matrimoniais. A
personagem encontra-se sempre pronta
para cozinhar, servir, cuidar da casa e
agradar ao homem, revelando a associação
entre sexualidade e trabalho: ela desem-
penha muito bem os afazeres domésticos
e o papel de amante. Eis a mulher ideal,
que concentra os aspectos desejáveis da
dona de casa e da amante, sem filhos ou
instabilidade emocional, respectivamente
aspectos indesejáveis dos papéis que Ga-
briela aglutina.

Quanto aos relacionamentos amorosos,
tanto Gabriela quanto a mulher represen-
tada na Revista Nova responde aos desejos
masculinos. Nesse aspecto, parece não
haver mudanças significativas, posto que
suas ações têm como finalidade despertar
o interesse dos homens. Não identificamos
na mulher de Nova uma gestão de si fora
da relação homem-mulher ou fora da per-
formance de mulher fatal sempre pronta

para conquistar. Na Revista Nova, no sécu-
lo XXI, estão em absoluta evidência tanto
os artigos que explicam cientificamente o
comportamento masculino e/ou feminino
quanto às receitas que ensinam à mulher
a importância de ser bela e ardente para
agradar seu homem. Apesar da alardeada
transformação dos papéis de gênero, a
mulher ainda cuida do corpo, alcança
sucesso profissional, equilibra a vida do
trabalho com a vida do lar, mantém-se bo-
nita e insinuante para agradar ao homem.
Tal como Gabriela, a mulher de Nova não
tem voz: outras vozes enunciam suas
preocupações, aspirações e desejos. São
uma espécie de vozes de autoridade que
revelam imaginários sociais.

Se a mulher de Nova promove inter-
venções no corpo para alcançar um modelo
de beleza, a personagem de Jorge Amado,
por sua vez, não tem corpo perfeito, não
se prende às normatizações para o físico e
nem para o comportamento. A perspectiva
masculina do narrador deixa implícitas as
tensões entre o dionisíaco e o apolíneo. Ga-
briela tem espírito dionisíaco: espontânea,
sua aparição sugere embriagues do olhar e
dos sentidos, ela dança e canta, está para
o movimento e para o prazer, mas o apolí-
neo se manifesta nas regras da sociedade,
na tentativa de educá-la para o papel de
mulher casada, de domesticar suas vonta-
des. Nesse sentido, o imaginário de corpo
da contemporaneidade tende ao espírito
apolíneo: normatizações para o cuidado do
corpo, para o relacionamento afetivo.

Do dionisíaco ao apolíneo, nessa trans-
formação no modo de conceber o corpo,
pode-se dizer que houve um ensinamento
para a disciplina e o controle, intensamen-
te divulgados na sociedade brasileira por
meio da circulação do discurso midiático
ao longo da segunda metade do século
XX. Se há outra forma de cuidados de si,
então novos significados são produzidos,
permitindo-nos observar as tensões de
sentidos e as transformações nos modos
de representar a mulher.
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